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VALSTYBINIS KODAS 653L17001 
KOLEGINIŲ STUDIJŲ 
PROGRAMA 

VERSLO EKONOMIKA 

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS 
LAIPSNIS   

Ekonomikos profesinis bakalauras 

MINIMALUS IŠSILAVINIMAS Vidurinis 
STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ Nuolatinės  studijos - 3 metai 

Ištęstinės studijos – 4 metai 
STUDIJŲ APIMTIS 180 kreditų 
STUDIJUOJAMI DALYKAI  

Verslo užsienio kalba, psichologija, darbo ir civilinė sauga, sveikos gyvensenos 
kultūra. 

Bendrieji koleginių studijų dalykai  

Studijų krypties dalykai  Specialybės kalba, kompiuterinis informacijos valdymas, dokumentų 
valdymas, taikomoji matematika, statistika, mikroekonomika, 
makroekonomika, rinkodara, teisė, buhalterinė apskaita, finansų rinkos, įmonės 
finansai, verslo sprendimų matematiniai modeliai, vadyba, verslo planavimas,  
investicijų ekonomika, verslo mokesčiai, valdymo apskaita, projektų valdymas, 
įmonės veiklos analizė, verslo statistika, tarptautinė ekonomika, ekonometrija, 
kompiuterizuotas verslo valdymas. 

Praktikos Verslo projektai; įmonės veiklos modeliavimas; baigiamoji profesinės veiklos 
praktika. 

Laisvai pasirenkamieji dalykai Antroji užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų, danų, norvegų), verslo 
psichologija, fizinė saviugda, kreditas ir bankai, derybų menas, verslo 
informatika, kompiuteriniai finansiniai skaičiavimai, sociologija sociologiniai 
tyrimai,  investicinių projektų valdymas, tiriamojo darbo organizavimas, 
aktuariniai skaičiavimai, apskaitos standartai, verslo ir komercinė teisė, 
Europos Sąjungos teisė, draudimo teisė, finansų teisė, mokesčiai ir mokesčių 
administravimas, buhalterinės apskaitos sistemos, tarptautinė komunikacija. 

NUMATOMI STUDIJŲ 
PROGRAMOS REZULTATAI 

 Bendrauti lietuvių bei užsienio kalba ir gebėti priimti sprendimus 
komandoje. 

 Valdyti informacijos srautus, taikant pažangius apdorojimo būdus.   
 Analizuoti ir vertinti ekonominę verslo aplinką. 
 Vadovautis ūkio subjekto veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir kitais 

dokumentais. 
 Formuoti įmonės apskaitos bei finansų politiką, orientuotis pinigų ir 

kapitalo rinkose. 
 Nustatyti strateginius tikslus, modeliuoti ūkio subjekto valdymo bei 

investicinius sprendimus. 
 Planuoti ir prognozuoti įmonių ūkinę, finansinę ir investicinę veiklą 

globalioje rinkoje. 
 Analizuoti ir vertinti ūkio subjekto ūkinės ir finansinės veiklos išteklių 

naudojimo veiksmingumą. 
 Rengti įmonės ūkinės ir finansinės veiklos strategiją ir jos ekonominį 

pagrindimą. 
ABSOLVENTAI GEBĖS Analizuoti, vertinti, planuoti ir prognozuoti globalioje rinkoje veikiančių ūkio 

subjektų ūkinę, finansinę bei investicinę veiklą, teikti siūlymus dėl veiklos 
plėtojimo bei veiksmingo materialiųjų, darbo ir finansinių išteklių naudojimo, 
pradėti ir plėtoti savo verslą, prisitaikyti nuolat kintančioje verslo aplinkoje. 

KARJEROS GALIMYBĖS Įgiję ekonomikos profesinio bakalauro laipsnį, asmenys galės dirbti 
ekonomistu bei analitiku verslo įmonėse, ūkinės savivaldos ir finansų 
institucijose, investicijų valdymo įmonėse, turės žinių pradėti savo verslą, o 
taip pat galės tęsti studijas pagal universitetinių studijų programas. 

STUDENTAI, SĖKMINGAI BAIGĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ, ĮGYJA EKONOMIKOS PROFESINIO 
BAKALAURO LAIPSNĮ 
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